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donderdag 14 januari 2016 11:03
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Op basis van oa mijn opmerkingen heeft
deze versie gemaakt. Die heb ik verspreid richting KL. Nog steeds
was het onderzoek niet af. Deze brief is nooit door ons geakkordeerd, want dat werd ineens achterhaald door de tijd.
Het onderzoek kwam uit (met de andere mening van de AC’s). Daarom heeft de KC eerst zelf een brief geschreven
aan schoof. De rest is geschiedenis.
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Beste allen,
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Naar aanleiding van de kwestie Maat zal een aantal brieven moeten worden verzonden. Vooruitlopend op de
vaststelling van het definitieve feitenrapport door het LTFO, hebben politie en NCTv op basis van de voorlopige
conclusies daaruit alvast een lijn opgesteld die kan worden gebruikt in de volgende brieven:
Brief van Min VenJ aan prof Maat
Brief van Min aan TK over kwestie Maat (conform toezegging uit debat MH17)
Brief aan nabestaanden door LTFO
Reactiebrief van Min VenJ op steunbetuigingen (collega’s en
De insteek is om de brieven na de afronding van het feitenonderzoek gelijktijdig te verzenden.
De lijn is vervat is een memo van de NCTv die gelijktijdig ter akkoord voorgelegd aan NCTv en Minister van VenJ.
Afgesproken is dat niets wordt verzonden dan na akkoord beide organisaties (politie en NCTv).
Graag jullie reactie en akkoord.
Veel groeten,
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mr.
adviseur
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